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13 uurAletta André • Ondernemen

Het Microsoft van India opent aanval op het
echte Microsoft

De Indiase softwaremaker Zoho heeft grote ambities. Het bedrijf gaat giganten als

Microsoft en Oracle aanpakken met zijn softwarepakket voor het mkb, dat helemaal

in de cloud zit. Het doet dat vanuit India; Europa gaat bestookt worden vanuit

Utrecht waar in maart een kantoor geopend wordt.

Zoho bouwt momenteel in de Zuid-Indiase stad Chennai een campus met zes

gebouwen, waar 8000 man komen te werken. Nog eens 2000 IT'ers komen op twee

andere campussen te werken.

Het grote verkoopsucces is Zoho One, software voor allerlei zakelijke toepassingen

als tekstverwerking, accounting en personeelsbeleid, dat vanwege zijn lage

aanschafprijs zeer populair is bij het midden- en kleinbedrijf. Zo’n 200.000

bedrijven over de hele wereld hebben een pakket, waarvan 40% in de VS en 20% in

Europa, samen met India de snelst groeiende markt.
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‘Ik had tot vier maanden geleden
nog nooit een computer gezien’
• Aarthi (19), werknemer van Zoho

Sridhar Vembu, oprichter van Zoho

De Meest Bewuste Kapitalist
Zoho Ono is de voornaamste drijfkracht van onze groei, zegt topman en mede-

oprichter Sridhar Vembu. 'We willen 5000 nieuwe mensen aannemen de komende

jaren, en dat is grotendeels voor de verdere ontwikkeling van Zoho One. We willen

pakketten verfijnen, voor specifieke sectoren.'

Vembu is deze maand kort in

Chennai, zijn thuisstad. Hij woont het

grootste deel van het jaar in de

Verenigde Staten, waar hij het bedrijf

in 1996 als AdventNet oprichtte met

drie vrienden en twee broers. Het bedrijf heeft nooit gebruik gemaakt van

financiering van buitenaf. Volgens schattingen in Indiase media ligt de omzet

momenteel rond de $500 mln per jaar.

'Privé-eigendom biedt ons de vrijheid om onszelf te blijven', zegt Vembu, die eind

vorig jaar van zakenblad Forbes India de titel 'Meest Bewuste Kapitalist’ kreeg. 'We

denken graag op de lange termijn en doen investeringen die zich misschien pas na

vijf of tien jaar terugbetalen. Met investeerders komt de druk om elk kwartaal te

presteren.'
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‘Kleine steden worden beroofd van
hun talent, van hun vitaliteit’
• Sridhar Vembu, oprichter van Zoho

Personeel zoeken onder kinderen uit arme gezinnen
Wat Zoho vooral anders maakt is het personeelsbeleid. Terwijl bedrijven als

Microsoft, Google en Infosys elk jaar vechten om de topstudenten van India’s

voorname technische universiteiten, rekruteert Zoho vers bloed op gratis

overheidsscholen voor kinderen uit arme gezinnen. Via een simpele IQ-test en een

interviewronde worden scholieren met talent voor logisch nadenken gevonden.

Vorig jaar zat daar de 19-jarige Aarthi bij. 'Ik had tot vier maanden geleden nog nooit

een computer gezien', vertelt ze. Nu zit ze met dertig leeftijdsgenoten in een

klaslokaal op de Zoho University, op de bedrijfscampus in Chennai. Leerlingen

krijgen een laptop en een opleiding van anderhalf jaar tot programmeur. Aarthi: 'Het

was heel moeilijk om het te leren, maar nu begrijp ik Java Script en andere

computertalen. Mijn ouders zijn heel trots.'

Van alle werknemers begon 15% op de Zoho University; sommigen hebben nu

leidinggevende functies.

Vembu: 'Ik zie dit niet als

liefdadigheid, meer als een

langdurende investering, van

anderhalf jaar, in nieuw personeel.

Het maakt ons een beter bedrijf. Ons

personeel blijft langer bij ons, dankzij onze bedrijfscultuur.'

Kleine steden redden
Ook met de keuze voor een tweede en derde campus op het platteland onderscheid

Zoho zich. Ook hier ligt een mix van argumenten aan ten grondslag. Vembu: 'De

kosten zijn juist lager, land kost in Chennai zeker dertig keer zo veel. En internet is

overal.'

Daarnaast wil Vembu 'niet bijdragen aan het overlopen van de grote steden. De

ongelijkheid in de wereld groeit, en dat komt deels door de concentratie van

kapitaal en talent. Kleine steden worden beroofd van hun talent, van hun vitaliteit.

Wij willen met onze campus een economische basis buiten de grote steden leggen.

Dat is beter voor de maatschappij op de lange termijn.'
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